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Stichting Dorpsraad Olland 
 
Verslag vergadering  4 oktober 2022 
 
Aanwezig:  B. Van Ditmars, G. Van Gorkum, K. van der Heeden, H. Heerkens, mw. C. van Heesch-

Kastelijn, A. v.d. Heijden, mw. J. van Hoof, G. Van Kollenburg, S. v.d. Moosdijk en H. 
Verboort  

 
1. opening en vaststelling van de agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Een speciaal woord van welkom gaat uit naar 
de contactwethouder Jan van Burgsteden en de buurtadviseur Henk de Laat 
 

2. Kennismaking met contactwethouder Jan van Burgsteden 
Na een kennismakingsrondje bespreken we de werkwijze van de gemeente, de relatie gemeente – 
Dorpsraad en de onderwerpen die voor de Dorpsraad van belang zijn..  
 
Gemeente – Dorpsraad 
De gemeente produceert op veel terreinen de nodige stukken. In het kader van een goede 
informatievoorziening en de participatierol komen die stukken vaak op het bordje van de Dorpsraad te liggen. 
Maar door de veelheid aan onderwerpen en de omvang kan de Dorpsraad die niet allemaal behappen. 
De.wethouder geeft het advies om keuzes te maken. Maak een top 3 of top 5 van de onderwerpen die het 
belangrijkste zijn voor Olland. Het speerpuntendocument kan daarbij als leidraad dienen. Daarnaast moet 
de gemeentelijke organisatie / de ambtenaren wel zorgen voor een korte samenvatting van het onderwerp 
op 1 A4tje. 
 
Speerpunten 
Voor de Dorpsraad is woningbouw het speerpunt met de hoogste prioriteit. Maar de bouwprojecten/ / 
bouwplannen verlopen vaak traag en moeizaam. De vele personele wisselingen en het personeelstekort bij 
de gemeente werken ook niet mee. 
Voor Olland is het ook zeer belangrijk dat op korte termijn de locaties in beeld komen waar in de nabije 
toekomst gebouwd kan gaan worden. 
Het beheer van de openbare ruimte is ook een speerpunt. Met name het onderdeel groen ( berrmonderhoud, 
onkruidbestrijding) verdient de aandacht. De wethouder geeft aan dat op korte termijn  hierover een 
informatiebijeenkomst wordt gepland, 
Ook een punt van zorg is het onderhoud van de wegen en in relatie daarmee ook de verkeersveiligheid. De 
wethouder krijgt tijdens het gesprek camerabeelden te zien van een gevaarlijke verkeerssituatie op de Horst. 
De gemeente is nu bezig met het opstellen van een onderhoudsprogramma voor de wegen. Voordat dat 
wordt vastgesteld wil de gemeente graag in overleg met de Dorpsraad of de genoemde onderhoudsplannen 
voor Olland de juiste zijn. Dit is voor de gemeente ook een proefproject om in een vroeg stadium te 
overleggen. 
 
Dorpsschouw 
Om alles goed in kaart te brengen, ook voor de nieuwe wethouder, is het zinvol om weer een Dorpsschouw 
te houden. De buurtadviseur geeft de tip om dit tijdig in te plannen omdat ook een aantal ambtenaren 
daarbij aanwezig dienen te zijn. 
De wethouder geeft aan graag 1 / 2 keer per jaar aan te willen schuiven bij een vergadering van de 
Dorpsraad. De voorzitter kan te allen tijden rechtstreeks contact opnemen met de wethouder. 
 
Afspraken 
Afsluitend maken we de volgende afspraken: 
-we plannen een gesprek over woningbouw in Olland, (evt samen met Boerdonk en Keldonk) 
-de Dorpsraad komt met een voorstel voor het houden van een Dorpsschouw. 
 
De voorzitter bedankt de contactwethouder en de buurtadviseur voor hun aanwezigheid en inbreng. 
De wethouder complimenteert namens het college onze voorzitter voor de inbreng van de Dorpsraden 
tijdens de Dag van de verbeelding. 
 

3. verslag vergadering Dorpsraad van 6 september 2022 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
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4. verslag maandelijks overleg Dorpsraad met Buurtadviseur van 5 september2022 
De leden zijn in het bezit van dit verslag. 
 

5. ingekomen stukken en mededelingen 
Ingekomen stukken: 
Mails van de gemeente: 
-aankondiging opstarten Leefbaarheidsmonitor 
-programma Leefbaarheidsfestival in Beers 
-presentaties van de gemeente tijdens het overleg met de stakeholders over het project herinrichting  
 Ollandseweg 
Overige ingekomen mails/ post: 
-herinnering inspiratiebijeenkomst Zorgen voor Doy op 6 oktober 
-dankwoord van W.v,d Rijt voor deelname aan world Cleanup day 
-presentatie Dorpsraden op de Dag van de Verbeelding: gedicht en fotoserie 
 

6.  stand van zaken actiepunten / prioriteiten 
 
Maatschappelijke agenda / leefbaarheid 
World cleanup day: evaluatie 
De World cleanup day in Olland is prima verlopen. Zo’n  40 inwoners deden mee aan de inzamelingsactie 
voor zwerfafval op zaterdag 17 september. Daarbij waren ook vele nieuwe gezichten. De bijdrage uit het 
leefbaarheidsbudget is niet helemaal gebruikt. Het restantbedrag reserveren we voor vergelijkbare acties in 
de toekomst. 
De aparte inzameling van hard kunststof was in Olland een groot succes. De opbrengst was 2 volle 
containers met tuinstoelen, glijbanen, zandbakken, reiskoffers e.d. Een dergelijke actie moet je niet elk jaar 
organiseren. 
 
Dag van de Verbeelding op 30 september 
De voorzitter  doet verslag van deze bijeenkomst waarbij ook Carla aanwezig was. 
De presentatie van de Dorpsraden werd goed ontvangen en kreeg veel applaus. Het gedicht en de 
ondersteunende fotoserie kun je terugvinden op de website van de gemeente en de Dorpsraad. 
Naast de inbreng van 12 deelnemers werd ook de Atlas van de verbeelding gepresenteerd. Daarin zijn een 
aantal scenario’s voor de toekomst uitgewerkt. 
De voorzitter vond het een lange zit van 15.00 tot 20.30 uur en het was weinig concreet ( te wollig). 
 
Brandbrief De Loop’r en de Dorpsrad 
Door het gebruik van het verkeerde mailadres heeft alleen de secretaris de conceptbrief gelezen. Daarvoor 
maakt de voorzitter excuses. De brandbrief is in de laatste week van september huis aan huis in Olland 
bezorgd. Daarin heeft de Dorpsdraad haar zorgen uitgesproken over de huidige stand van zaken qua 
leefbaarheid en vitaliteit in Olland. 
De brief heeft tot op heden een reactie opgeleverd voor de invulling van de bestuursvacatures, 
De Loop’r heeft intussen haar zaakjes wel op de rol. De benoeming van een vaste beheerster draagt 
hieraan zeker bij. 
Aan de Dorpsraad is gevraagd om de komende tijd (<1 jaar) bij de bestuursvergaderingen van De  
Loop’r aanwezig te zijn.. Dit in een ondersteunende en stimulerende rol. Degene die interesse heeft om dit 
te doen kan zich melden bij de voorzitter. Als er geen interesse is neemt de voorzitter deel aan de 
vergaderingen. 
 
Openbare  ruimte 
Project herinrichting Ollandseweg  
Geert doet verslag van het overleg van de gemeente met de stakeholders / belangenorganisaties die 
betrokken zijn bij dit project. De gemeente heeft het nodige huiswerk en onderzoek uitgevoerd. 
Verschillende aspecten van het project kwamen aan de orde. Uitgangspunt is in ieder geval om zoveel 
mogelijk de bomen te behouden. Daarbij wordt wel goed gekeken naar de kwaliteit en de vitaliteit van de 
aanwezige bomen. Ook is gekeken naar een geschikte ondergrond voor het fietspad (beton). 
Het voorstel om het gedeelte van de Ollandseweg vanaf Kinderbos tot aan de rotonde ( binnen de 
bebouwde kom) in te richten als 30 km gebied riep de meeste vraagtekens op. Dit betekent immers dat daar 
geen vrijliggende fietspaden komen. Het fietspad ligt dan direct langs de weg. 
Op woensdag 19 oktober 2022 staat de eerste informatieavond voor de bewoners e.d. op het programma. 
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Deze week krijgen de bewoners de uitnodiging in de bus. Ook in onze nieuwsbrief besteden we aandacht 
aan deze bijeenkomst. 
 
Mobiliteitsvisie/verkeershinder-veiligheid 
Ben geeft een toelichting op de stand van zaken. Op dit moment houdt de gemeente verkeerstellingen op 
de Slophoosweg, Boxtelseweg. Horst en de Ollandseweg Dit levert data op van bijvoorbeeld het aantal 
voertuigen, welke voertuigen en de snelheid. Deze gegevens kunnen we dan vergelijken met de eerder 
verzamelde data. We wachten de resultaten van de telling af. 
 
Kermis 
Carla meldt dat de Ollandse kermis 2022 goed is verlopen. Zowel de kermisexploitanten. Cafe de Beuk 
( nieuwe naam voor den Toel) als de werkgroep waren tevreden over het verloop. Ook financieel gezien 
hebben we een positief resultaat na aftrek van alle kosten. Dit bedrag stoppen we in het kermispotje als 
buffer. 
Op verzoek van de exploitanten zijn de attracties op de straat geplaatst. Het grasveld was te nat. Daar 
stonden wel de madmill en de tent van de Ollandse Dorpskapel. 
Eind dit jaar of begin volgend jaar organiseren we een evaluatie met alle betrokken partijen. Vooraf stellen 
we voor onszelf al een lijstje op met aandachts / bespreekpunten. 
Daarbij gaat het bijvoorbeeld over de opstelling van de attracties, de ritprijs,  een mogelijke attractie voor de 
oudere jeugd( 12-16 jaar),de stroomvoorziening, plaatsing van het wegafzetmateriaal, geluidsnivo horeca 
e.d. De voorzitter schuift aan bij het evaluatiegesprek. 
Het is verstandig om een draaiboekje op te stellen voor het gehele kermisgebeuren. 
De voorzitter is ontdaan over de rol /functie van de Stichting Rooise Kermissen voor de kleine kernen. 
 
Cultuur, welzijn en zorg 
Gesprek met de Verbinding samen met directeur de Sprongh 
Het was een goed en verhelderend gesprek. Door het personeelstekort is het nu niet mogelijk om de 
opvangcapaciteit uit te breiden. 
In de nieuwsbrief van oktober komt hierover een artikel te staan. 
 
Energietransitie / duurzaamheid 
Op dit moment ligt de Milieu-Effect-Rappoetage ( MER) over de zoekgebieden voor het plaatsen van 
windmolens in de gemeente ter inzage. Dit zeer uitgebreide rapport komt ook ter sprake tijdens de 
vergadering van de werkgroep op 18 oktober De Dorpsraad bekijkt nog of we eventueel reageren op het 
rapport. Uit het rapport komt naar voren dat eigenlijk alleen het gebied van de Rooise – Schijndelse Heide 
beperkt geschikt is als locatie voor windmolens. Het gebied langs de A50 was al aangewezen voor plaatsing 
van 4 windmolens 
 

7. wat verder ter tafel komt / rondvraag 
 
Gesprekken met mogelijke kandidaten voor lidmaatschap Dorpsraad\ 
De voorzitter heeft contact gezocht met de twee kandidaten. Waarschijnlijk valt er een kandidaat al af. 
 
Alternatief voor welkomstick nieuwe inwoners 
Een lid komt met het idee om als Dorpsraad op bezoek te gaan bij de nieuwe inwoners. De delegatie van de 
Dorpsraad neemt dan gebak mee en de nieuwe inwoners zorgen voor de koffie. 
 
Uitgave 3e  Nieuwsbrief 2022 
Helaas kan het artikel over de kermis niet meer mee. De nieuwsbrief is vol. Daarom kunnen we ook geen 
aandacht besteden aan de stand van zaken op het gebied van woningbouw. 
 
Kunstwerk Dorpsplein 
Geert neemt contact op met de gemeente over het technisch beheer van het kunstwerk / de installatie. 
 
Bewegwijzering Sportpark SV Olland 
Door de fusie en de nieuwe naam is er behoefte aan nieuwe bewegwijzeringsbordjes. We geven dit door 
aan de gemeente. 
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Actielijst vanuit het Dagelijks Bestuur en Dorpsraad Olland 
 
Onderwerpen Wie Actie 

Uitwerking Wet Bestuur en 
Toezicht Rechtspersonen 

Harrie Uitzoeken / In kaart brengen wat de gevolgen van 
deze wet zijn voor de Dorpsraad 

Verkeerssituatie buitengebied Ben Werkgroep Inventariseert mogelijkheden 

Nieuwe wandelroutes DR In samenwerking met horeca en vrijwilligers 

Wandelpad Misse-Fietspad DR Onderzoek voor mogelijkheid hiertoe 

Instellen voordracht commissie DR Voordracht tbv de Beuk en Koninklijke 
onderscheiding incl bijbehorende protocollen 

Dorpschouw Ad Datum plannen, aandachtspunten benoemen en 
afstemmen met buurtadviseur 

Evaluatiegesprek kermis Betrokken 
partijen 

Afspraak regelen door Carla, lijst met 
gesprekspunten opstellen 

 
Speerpunten   Uitvoering door 
Bouwen   Ad en Stephan 

Energietransitie  Ad en Kevin 

Openbare ruimte  Geert en Hans (Ad) 

Verkeer en veiligheid  Ben en Jolanda 

Onderwijs   Carla en Kevin 

Zorg, welzijn en cultuur Gerrit en Harrie 

Sport en recreatie  Ad, Geert en Kevin 

Kermis    Jolanda en Carla 


